
ВОДА  С  АБСОЛЮТНО  КАЧЕСТВО-
екологична и здравословна машина за 

вода на мястото на употреба



Препоръчителна обща дневна консумация 
на вода

Мъже - 3,3 литра
Жени - 2,4 литра

Поне 1 литър от това количество човек 
приема на работното място под формата на 

питейна вода



Защо е важно водата да е чиста?

Водата участва във всички функции на организма: 
поддържа еднаква телесната температура, 

пренася хранителни вещества и кислород до 
клетките и отвежда ненужните субстанции извън 

тялото

100% чистата вода, без съдържание на минерали, 
замърсители, вируси и бактерии е най-доброто за 

тялото



ПРИЛОЖЕНИЕ 
офиси,предприятия, болници, училища, детски 

градини, банкови клонове, за дома,фитнес клубове
KRAUSEN 75 WHITE 
5 - Stage 75 GPG 
Revers osmosis system

Office Black Star -75
5    Stage 75 GPG 

Revers osmosis system

Home system 
5 Stage 100 GPG 
Revers osmosis system



Системa за пречистване на питейната 
вода – измества бутилираната вода

ПРИЧИНИ:
• Без бактерии, замърсяване и соли 

• Спестяване минимум 30% от разходите за 
вода за пиене

• Внедряване на зелена и устойчива система

• Без складиране на туби, неудобство от 
доставки и смяна на  тежки бидони 

• абсолютно улеснение с грижа за здравето



КАК РАБОТИ?
Системата за пречистване на питейната вода

Машината се поставя на
мястото на употреба – там, 

където желае клиентът, без
ограничение в отстоянието 

от 
водоизточника (кухня, санитарен 

възел, изход за студена вода…)



КАК РАБОТИ?
Системата за пречистване на питейната вода

Свързва се с водопровода и
ел.захранване чрез модерна

клип система – тръбички с 
диаметър 6мм – няма 

реконструкция на 
интериор/водопровод 

(подобно на прекарване на кабелен интернет)



КАК РАБОТИ?
Системата за пречистване на питейната вода

При натискане на бутона водата
прeминава през изключително прецизна 
система от :

- филтри
- мембрани за отделяне на минералите
- охлаждаща система  

за да получите
най - чистата и вкусна вода 



Важни факти за 
бутилираната вода

• Бутилка или бидон с минерална 
вода трябва да се консумират до 30 
часа след отварянето.

• Изложена на слънце бутилка или 
бидон с минерална вода развива 
бактерии до няколко часа 

• Системата е отворена – има 
постоянен контакт със светлина, 
топлина, въздух, допир

• Бидоните с минерална рядко се 
почистват срещу бактерии и 
замърсяване преди повторно 
пълнене

• Всекидневната употреба на 
минерална вода води до завишена 
концентрация на минерали в 
организма. Това не е 
препоръчително! 

Важни факти за
Система за пречистване на 

питейната вода

• Водата се пречиства след 
натискане на бутона на машината 

• Спестява до 50% от разходите за 
вода за пиене

• Представлява модерна, устойчива 
и зелена технология – надеждна и 
висококачествена

• На практика във вашата чаша 
получавате най-чистата вода в 
момента на консумация

• Системата е затворена , а водата се 
съдържа в резервоари от 
неръждаема стомана

• В САЩ и Великобритания 50% от 
пазара е преминал на системи за 
пречистване на питейната вода



Ценu

• Mесечен наем
или

• Закупуване на система

• + доставка, монтаж и сервиз
• + неограничено количество чиста вода
• + спестяване на разходи и усилия по поръчки, доставка и    

складиране на бидони с минерална вода
• + технология с грижа за околната среда и здравето



Някои от фирмите ползващи подобни 
системи

Procredit Bank, ДСК БАНК ,верига магазини Техномаркет, On
Air TV, Булсатком, Inter Expo center - София, IKEA, верига
офиси Еконт Експрес, Дерони - Хасково, Würth – София,
Пиринтекс (Rollmann)– Гоце Делчев, SKF Bearings – Сопот,
Johnson Controls, Experian, Девня Цимент, BACB, верига
магазини Carrefour, VMware, Ideal Standard – Севлиево, LIDL
Maxcom, ABB Group, Международен панаир Пловдив, HUS
Industries, Пентакс Медикъл, Иксетик – Раковски, Watts
Industries, казино Риц, верига магазини Лекси, хотел
Империал, Star Nails, клиника Провет, Intercomplex, хотел
Санкт Петербург, KЦМ АД, БУЛЛТЕК, Винпром Пещера…


